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คำนำ 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ซึ่งคณะกรรมการ
จะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึง่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผูบ้รหิาร
ท้องถ่ิน  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  

 
ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าว 

มีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีวิชัย จึงได้ดำเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 – เดือน
กันยายน พ.ศ.2564)  ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศบาลตำบลศรีวิชัย  
คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนา เทศบาล
ตำบลศรีวิชัย  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
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ส่วนที่ 1  บทนำ 
********************* 

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    ไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมนิผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู ้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลตำบลศรีวิชัย จึงเป็นการ
ติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลศรีวิชัย
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที ่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการดำเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ตรวจสอบดูว่าแผนงาน 
โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่
อย่างไร 
  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถ่ิน และข้ันตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมนิแผนเปน็เครือ่งมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงาน
ตามภารกิจของเทศบาลตำบลศรีวิชัยว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศ
ทางการพัฒนาได้อย่างเป็นร ูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจ ุดแข็ง ( strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน ปลัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย
ผู ้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู ้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาลตำบลศรีวิชัย  สภาพพื้นที่และผู ้มีส่วน
เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรงุแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่  สภาพแวดล้อมใน
สังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนของเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
  บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ  ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลด
ถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีข้ึนต้ัง
รับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลศรีวิชยัให้
เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเรง่รบีดำเนินการ สิ่งเหล่าน้ีจะ
ถูกค้นพบเพื ่อให้เก ิดการพัฒนาเทศบาลตำบลศรีวิชัย โดยการติดตามและประเมินผลซึ ่งส ่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่ง
ใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรงุเพื่อการบรรลเุป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถ่ินที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลศรีวิชัยซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีข้ึน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการ
ดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถ่ินตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
  4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
  5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของ
เทศบาลตำบลศรีวิชัยที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลศรีวิชัยหรือสังคม
ส่วนรวมมากที่สุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถ่ิน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้  
  (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

  3.1 การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1) สมาชิกสภาท้องถ่ินที่สภาท้องถ่ินคัดเลือก จำนวน 3 คน  
  2) ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินที่ประชาคมท้องถ่ินคัดเลือก จำนวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือก จำนวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถ่ิน
คัดเลือก จำนวน 2 คน  
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นของเทศบาลตำบลศรีวิชัยต้อง
ดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ดังนี้ 
  1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดย
การกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
  2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถ่ินเพื่อดำเนินการต่อไป 
  3.2 การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลตำบลศรีวิชัยได้กำหนดการ
แบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ เทศบาล
ตำบลศรีวิชัยดังนี ้
  2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวช้ีวัด : KPI) ถ้า
กำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้
ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี
ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มา
กำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  ข้อ 
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล 
เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญจ่ะเป็ น
แบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3  ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถ่ินไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบข้ัน
ต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
  2.4  การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้   แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ  วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่
เทศบาลตำบลศรีวิชัย 
  2.5  รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถ่ินเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็
ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลศรีวิชัยในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิง
เทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
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  2.6  รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลศรีวิชัยต่อผู ้บริหารท้องถิ ่นเพื ่อให้
ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลตำบลศรีวิชัยโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7  การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลศรีวิชัยหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก 
กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำ
โดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 
 

4. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลศรีวิชัยมีอำนาจหน้าที่ในการ
รายงานผลและเสนอความเห็น   ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตำบลศรีวิชัย โดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี  
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเทศบาลตำบลศรีวิชัยทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน 

 
 
 
 
 
 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ

พัฒนาของ 

อปท. 

ภายในเดือนธันวาคม 

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 
สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

 

เสนอ เสนอ 

เสนอ 
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5. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป ็นส ิ ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธ ีการที ่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีวิชัยใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อ ใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการ
สร้างเครื ่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นได้แก่ แบบสอบถาม ( Questionnaires)  แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ 
ภารกิจของเทศบาลตำบลศรีวิชัยรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถ่ินรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ  ที่ได้กำหนดข้ึน
หรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินไปใช้
ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
   5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลตำบลศรีวิชัยกำหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบล     
ศรีวิชัยอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมนิผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผา่นมาทกุ
ครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถ่ินภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอสภาท้องถ่ิน/คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  ภายในระยะเวลา
ที่กำหนด 
  5.1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดข้ึนมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
  5.1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริง
ในเทศบาลตำบลศรีวิชัยมาปฏิบัติงาน 
 

  5.1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ  จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา 
  5.1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลทีไ่ด้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลตำบลศรวิีชัยซึ่งสามารถวัดได้ใน
เชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  5.1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนช่ืนชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
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  กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตำบลศรีวิชัยทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอลีแ้ละ
จังหวัดลำพูนด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัด
เดียวกัน  
   5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นของเทศบาลตำบลศรีวิชัยกำหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  5.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมนิผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู ้รับผิดชอบ
โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตำบลศรีวิชัยเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ 
ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 

   5.3 กำหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นของเทศบาลตำบลศรีวิชัยกำหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล 
เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดน้ันเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถ่ิน เป็นต้น 
  5.3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัด
ในข้ันตอน 
   5.3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลศรีวิชัยใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรข้ึนกับการพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลตำบลศรีวิชัยมีการบันทกึ
การสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต  
   (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน  มีกิจกรรมร่วมกัน  
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   (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง 
(Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสยี
ในเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
  5.3.4 การสำรวจ (surveys) ในที ่นี ่หมายถึง การสำรวจเพื ่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ 
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเทศบาลตำบลศรีวิชัยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีวิชัย จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน 

 

  5.3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถ่ิน สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนิน
โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อ
ได้ ดังนี ้
  6.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  6.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ  ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  6.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
  6.4 สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง 
ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความ
เช่ือถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  6.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา 
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6.6 การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถ่ิน ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
เทศบาลตำบลศรีวิชัยสามารถวินิจฉัย สั ่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ  สำหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนได้  
  6.7 ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลศรีวิชัยแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ 
มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลศรีวิชัยเกิด
ความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  6.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
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ส่วนท่ี 2  การติดตามและประเมินผล 
********************* 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ช่วงเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 
2565) 
  1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
    1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลศรีวิชัยเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 
5 ปี พ.ศ.2561-2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่กำหนดยุทธศาสตร์ 
และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลศรีวิชัยซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน
อนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์
การพัฒนา  จังหวัดลำพูน  แผนยุทธศาสตร์อำเภอลี้ และแผนชุมชนตำบลศรีวิชัย 
    1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลศรีวิชัยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  
 
เทศบาลตำบลศรีวิชัยได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและ

คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า เทศบาลตำบลศรีวิชัยเป็นตำบลขนาดกลางที่มีประชากรส่วน
ใหญ่นับถือพุทธ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ ่น โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตตามแบบล้านนา ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ความคาดในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่ และมีฐานะความเป็นที่ดี และ
สนองตามนโยบายของรัฐ จึงได้กำหนด วิสัยทัศน์ ดังนี ้

 
          

       "พัฒนาคน พัฒนาการศึกษา พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน มุ่งมั่นการพัฒนาท่ียั่งยืน" 
 
 

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
พันธกิจ 1     การพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน  

เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและให้เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบภาย
เรียบร้อย  

    พันธกิจ 2 การเสริมและพฒันาอาชีพ ส่งเสริมและพัฒนาผู้สงูอายุ ผู้พิการ เด็กและเยาวชน
ในท้องถ่ินให้มีคุณภาพชีวิตสุขภาพอนามัยที่ดี สนับสนุนพัฒนาประชาธิปไตย มีศักยภาพผู้นำมีความสงบเรียบร้อย
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเท่ียว  
พันธกิจ 3  การส่งเสริมและพัฒนาการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การเพิ่มผลผลิต

การยกระดับคุณภาพผลผลิต การลงทุน การจัดจำหน่าย และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่
ชุมชนอย่างยั่งยืน 

 

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการและอนรุักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กพันธกิจ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและ

ยั่งยืน 
 

 
 
 

1.วิสยัทัศน์(Vision) 
 

2.ยุทธศาสตร ์
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 ยุทธศาสตร์ท่ี ๕  การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ  
พันธกิจ 5  การสนับสนุน ส่งเสริมการเรียนรู้และยกระดับการจัดการศึกษาทุกระบบและ

การเล่นกีฬาของประชาชนในเขตเทศบาลให้ผู้สูงข้ึนและทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ 
 
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๖  การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
พันธกิจ 6       ส่งเสร ิมทางด้านศาสนา การพัฒนาฟื ้นฟูและอนุร ักษ ์ศ ิลปว ัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน     
 ยุทธศาสตร์ท่ี 7  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
พันธกิจ 7         การส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการบริการข้ันพื้นฐานและการสาธารณสุขอย่าง

ทั่วถึงและเพียงพอ  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 8  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
พันธกิจ 8         การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริการจัดการท้องถิ่นมีธรรมภบิาล 

จัดโครงสร้างองค์กรให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 

 
1.เพื่อพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ มีมาตรฐานตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนและเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม 
2.เพื่อส่งเสริมสร้างพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมและพัฒนาผู้สงูอายุ ผู้พิการ เด็กและเยาวชนในท้องถ่ิน

ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพอนามัยที่ดี 
3.เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความสงบเรียบร้อย อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
4.เพื่อใหห้มู่บา้น/ชุมชน มีคุณภาพชีวิตสังคมความสงบเรียบร้อยประชาชนมคีวามปลอดภัยและอยู่

ร่วมกันอย่างมคีวามสขุ พฒันาคุณภาพชีวิต (Quality of life) ที่ดีของประชาชนทุกกลุม่เป้าหมาย 
5.เพื่อให้ประชาชนมีอาชพรายได้เพิ่มข้ึนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
6.เพื่อเพิ่มศักยภาพและมูลค่าผลผลิตของสินค้าทั้งภาคอุตสาหกรรมและเกษตรปลอดภัย 
7.เพื่อเพิ่มสถานที่ท่องเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวในพื้นที่ 
8.เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟูและการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ 
9.เพื่อเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และมีการพัฒนาการกีฬาอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วม 

          10.เพื่อเป็นการฟื้นฟูแหล่งมรดกทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
อย่างเป็นระบบ 

11.เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีระบบสร้างเสริมสุขภาพที่เข้มแข็ง
ประชาชนห่างไกลจากโรค 

               12.เพื่อให้การบริหารจัดการขยะในชุมชนเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ 

13.เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานร่วมกับเทศบาลโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
14.เพื่อพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร รักษาความมั่นคงของรัฐ 
 
 
 
 

3.เป้าประสงค ์
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   1.ความสำเร็จในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพื่อนำมาจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

2.กรณีโครงสร้างพื้นฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างตรวจรับงาน
โดยจะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 

3.กรณีโครงการด้านอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการทุกประการ 
 

    
  ๑.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ มีมาตรฐานตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนและเอื้อตอ่การพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม   
๒.  ประชาชนได้มีน้ำใช้เพื่อการอปุโภค-บริโภค และเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ  
๓.  การพฒันาสังคมและสง่เสรมิคุณภาพชีวิตต่างๆ เช่น การช่วยเหลอืผูสู้งอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย

เอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส  
๔.  ประชาชนดำเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานที่ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพิ่มศักยภาพ

การปฏิบัตงิานให้แก่ อปพร.ฝึกอบรมราษฎรในหมูบ่้านให้มคีวามรู้ ปลูกจิตสำนึกให้ราษฎรมีความสามัคคี 
ปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อความมั่นคงของชาติ เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและลด
อุบัติเหตุทางถนน  

๕.  โครงการพฒันาหมู่บ้านในด้านสังคมและสง่เสรมิการสหกรณ์ ส่งเสริมเยาวชน สตรี อุดหนุน 
อปท.อื่น ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล องค์กรทีจ่ัดต้ังตามกฎหมาย เพื่อ
ดำเนินโครงการทีม่ีวัตถุประสงค์เพื่อพฒันาด้านสงัคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๖.  สร้างเสริมการจัดการแข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน การสนับสนุนอุปกรณ์
กีฬา 

7.ประชาชนมีอาชีพรายได้เพิ่มข้ึนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
8.เพิ่มศักยภาพและมลูค่าผลผลิตของสินค้าทั้งภาคอุตสาหกรรมและเกษตรปลอดภัย 
9.มีสถานทีท่่องเที่ยวที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยว 
10.การบรหิารจัดการและการอนรุักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เช่น การปลูกต้นไม้

ป่าชุมชนป่าต้นน้ำ ป่าสาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก 
11.การอนรุักษ์ฟื้นฟูแหลง่น้ำ ป่าไม้ สร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ ตามพระราชดำริ 
12.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รบัการฟื้นฟูอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วมอย่างเป็น

ระบบ 
13.พัฒนา สง่เสรมิ สนับสนุน การศึกษาทัง้ในระบบและนอกระบบ 
14.เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และมีการพฒันาการกีฬาอย่างเป็นระบบและมสี่วนร่วม 
15.อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งการศาสนาประเพณีท้องถ่ิน และศิลปวัฒนธรรม 
16.แหลง่มรดกทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญัญาทอ้งถ่ินได้รับการฟื้นฟู

อย่างเป็นระบบ 

4.ตัวชี้วัด 
 

5.คา่เปา้หมาย 
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17.ส่งเสริมงานด้านสาธารณสุขมูลฐานทั้งระดับหมูบ่้าน ระดับตำบล และอำเภอ 
18.ส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัย การช่วยเหลอืผูป้่วยในชุมชน ตลอดจนการป้องกันและระงับ

โรคติดต่อต่างๆ 
19.ควบคุมป้องกันโรคระบาดในพื้นที่ พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการบริการสาธารณสุขของ

หมู่บ้าน กองทุนหลกัประกันสุขภาพ 
20.ประชาชนมีสุขภาพ พลานามัยสมบรูณ์แข็งแรงมรีะบบสร้างเสรมิสุขภาพทีเ่ข้มแข็งประชาชน

ห่างไกลจากโรค 
21.การบรหิารจัดการขยะในชุมชนเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
22.พัฒนาระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข 
23.พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพือ่ใหก้ารบริหารงานและการให้บริการมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
24.ปรบัปรุงและพฒันาเครือ่งมอืเครือ่งใช้และสถานที่ปฏิบตัิงาน 

 
 

กลยุทธ์ที่ 1  ปรับปรุงและพัฒนาการใช้ที่ดินสาธารณะ  
กลยุทธ์ที่ ๒  ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเท้า ราง

ระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ 
กลยุทธ์ที่ ๓  ปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปาโทรศัพท์และระบบการจราจร  
กลยุทธ์ที่ ๔  ปรับปรุงพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำ 
กลยุทธ์ที่ ๕  จัดทำและวางระบบผังเมือง 
กลยุทธ์ที่ ๖  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและอุตสาหกรรมในครัวเรือนแก่ประชาชน  
กลยุทธ์ที่ ๗  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานแก่กลุ ่มอาชีพ กลุ ่มแม่บ้าน กลุ่ม

เกษตรกร 
กลยุทธ์ที่ 8  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส 
กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถ่ิน 
กลยุทธ์ที่ 10 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรทางสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 11  รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน   
กลยุทธ์ที่ 12  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชน  
กลยุทธ์ที่ 13 ส่งเสริม และพฒันาปจัจัยเกื้อหนุนด้านเศรษฐกิจในท้องถ่ินตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 15 ส่งเสริมและพัฒนาด้านเกษตรกร 
กลยุทธ์ที่ 16 ส่งเสริมและพัฒนาการทอ่งเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ 17  สร้างองค์ความรู้และจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 18  สร้างเครือข่าย ดูแล เฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

           กลยุทธ์ที่ 19  อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 20 บรหิารจัดการขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกลู 
กลยุทธ์ที่ 21     บริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 22 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาในทอ้งถ่ินอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
กลยุทธ์ที่ 23   พัฒนาบุคลากร ปรับปรงุและพัฒนาสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 24 ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

6.กลยุทธ ์
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กลยุทธ์ที่ 25     ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในท้องถ่ิน 
กลยุทธ์ที่ 26 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาในทอ้งถ่ินอย่างถ่ัวถึงและเสมอภาค 

          กลยุทธ์ที่ 27 พัฒนาบุคลากรปรบัปรุงและพฒันาสถานศึกษาในท้องถ่ิน 
         กลยุทธ์ที่ 28 ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
         กลยุทธ์ที่ 29 ส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการในท้องถ่ิน 
         กลยุทธ์ที่ 30 ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
         กลยุทธ์ที่ 31 ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในท้องถ่ิน 
         กลยุทธ์ที่ 32 ส่งเสริมด้านการศาสนาและการอนุรักษ์ ฟื้นฟบููรณะสถานทีส่ำคัญทางศาสนา 
         กลยุทธ์ที่ 33 สืบสานอนุรกัษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปญัญา    
                               ท้องถ่ิน 
         กลยุทธ์ที่ 34 สร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน 
         กลยุทธ์ที่ 35 ส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณะสุขและระบบบรกิารสาธารณสุข 
         กลยุทธ์ที่ 36 ส่งเสริมและพัฒนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรทอ้งถ่ิน 
         กลยุทธ์ที่ 37 ป้องกันและควบคุมโรคระบาด 
         กลยุทธ์ที่ 38 พัฒนาและเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารงานองค์กรตามหลักธรรมภิบาลและการบรหิาร 
                               กิจการบ้านเมอืงที่ด ี
         กลยุทธ์ที่ 39 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลการในองค์กร 
         กลยทุธ์ที่ 40 ปรับปรงุและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์และสถานที่ปฏิบัติงาน 
         กลยุทธ์ที่ 41 ปรับปรงุและพัฒนารายได้ของท้องถ่ิน 
         กลยุทธ์ที่ 42 ส่งเสริมและสนบัสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับองค์กรและงานรัฐพิธีสำคัญ 
 

 
 
   

1) มีการเกษตรที่เป็นฐานหลกัที่สามารถรองรับวิกฤตเศรษฐกิจได้ เป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญ 
2) มีภูมิประเทศและอากาศรวมทั้งสภาวะแวดล้อมที่เหมาะแก่การทำการเกษตร 
3) มีโครงการคมนาคมขนส่ง สามารถติดต่อได้ตลอดพื้นที่ทั้งจังหวัด มีถนนสายหลักตัดผ่าน 
4) มีสินค้าพื้นเมืองของชุมชนออกมาวางขาย ณ ตลาดสดบ้านศรีวิชัย (ตามวิถีชาวบ้าน) 

เช่น หน่อไม้ เห็ด ผักหวาน ไข่มดแดง  
ฉะนั้นด้วยสภาพพื้นที่ของเทศบาลตำบลศรีศรีวิชัย ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ

และปัจจัยที่เอื้อต่างๆ จึงเหมาะแก่การทำการเกษตร เทศบาลตำบลศรีวิชัย จึงมีศักยภาพในด้านการเกษตรเพราะ
ประชาชนส่วนใหญ่ ประดอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตที่ได้เพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ แต่ต้องยกระดับราคาสินค้า
เกษตรและให้เกษตรกรคำนึงถึงแหล่งทุน ที่มีวิธีบริหารจัดการทางการตลาดและกลไกตลาดซื้อขาย ส่งเสริมการ
ขยายกระบวนการเรียนรู้ระบบอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน โครงการอาหารกลางวัน และจึงกำหนดจุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลตำบลศรีวิชัยให้สอดคล้องกับ "พัฒนาคน พัฒนาการศึกษา พัฒนา
เศรษฐกิจ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มุ่งมั่นการพัฒนาที่ยั่งยืน" ของเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
   
 
 

7.จุดยนืทางยุทธศาสตร ์
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  ๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตลอดจนความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน โดยมีแนวทางการดำเนินงานดังนี้  
  1. ส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร 
  2. พัฒนา ปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ และพัฒนาสถานที่การปฏิบัติงาน 
  3. พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
  4. พัฒนาและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  5. ปรับปรุงรูปแบบการทำงาน อำนวยความสะดวก ลดข้ันตอนกระบวนการทำงาน 
  6. ส่งเสริมระบบประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์กร 

7. ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
8. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

  9. ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความสามารถและมีศักยภาพในการสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทา     
สาธารณภัยตลอดจนถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถ่ิน 
  ๒. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการครอบคลุมทุก
พ้ืนท่ี 

1. ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทาง คมนาคม สะพาน เข่ือน ระบบระบายน้ำ 
  2. จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ขยายเขตไฟฟ้าตามสภาพพื้นที่ให้ครอบคลุมและทั่วถึงทั้งตำบล 
  3. ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ำอุปโภค บริโภค 
  4. จัดทำผังเมืองและผังตำบล 
  ๓. พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ยั่งยืน 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถ่ิน 
2. ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตร  

 3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็กเยาวชนและประชาชน 
 5. ส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

  6. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน 
  7. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  8. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน 

9. จัดทำระบบกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน 
  10. การป้องกันการรุกล้ำลำคลองสาธารณะและสาธารณะอื่น ๆ 
  11. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและสถาบันครอบครัว 
  12. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน คนชรา ผู้ด้อยโอกาสใน
สังคมและประชาชนโดยทั่วไป 
  13. ป้องกันและกำจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติดตลอดถึงการบำบัดฟื้นฟูทั้งทางด้านร่างกาย
และจิตใจแก่ผู้ติดยาเสพติด 
  14. การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
  15. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬาการออกกำลังกายและกิจกรรมนันทนาการ 
  16. ส่งเสริมสนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา 

๔. พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนตามแนวนโยบายของรัฐบาล 
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1.2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 (เฉพาะปี พ.ศ.2565) 
    ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ ่น ที ่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น    
(พ.ศ.2561 - 2565) 
 
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
จำนวน 
โครงการ 

จำนวนเงิน 
จำนวน 
โครงการ 

จำนวนเงิน 

1.พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

1.แผนงานเคหะและชุมชน 
 

81 19,423,500 14 1,412,321.00 

2.พัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต สังคมและ
การรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

 
1.แผนงานรักษาความสงบภายใน 
2.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
3.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
4.แผนงานงบกลาง 

20 23,640,000 2 61,000.00 

3.พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 
การเกษตร และ
การท่องเที่ยว 

1.แผนงานการเกษตร 
2.แผนงานสังตมสงเคราะห์ 

2 150,000 1 10,000.00 

4.พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
และอนุรักษ์
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
2.แผนงานการเกษตร 

2 155,000 0 0 

5.พัฒนาด้าน
การศึกษา กีฬา
และนันทนาการ 

1.แผนงานการศึกษา 
26 6,365,500 1 20,000.00 

6.พัฒนาด้าน
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 
2.แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

14 960,000 2 33,890.00 

7.พัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

1.แผนงานสาธารณสุข 
9 1,045,000 3 179,390.00 

8.พัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

1.แผนงานบริหารทั่วไป 
10 3,544,600 4 329,815 

รวม 164 40,645,500 27 2,046,416.00 
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1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ          
    ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ   พ.ศ.2565 
(เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินที่ไม่ไดด้ำเนินการจริง) 

ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

 1. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านแม่ป้อกใน 
หมู่ที่ 4 

0 กองช่าง 
เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านแม่ป้อกใน 
หมู่ที่ 4  

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม.ยาว 265.00 
ม. หนา 0.15 ม. พร้อม
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.50 ม. หรือพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
1,060.00 ตารางเมตร  

2. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านแม่ป้อกใน 
หมู่ที่ 4 

0 กองช่าง 
เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านแม่ป้อก
ใน  หมู่ที่ 4 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม.ยาว 200.00 
ม. หนา 0.15 ม. พร้อม
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.50 ม. หรือพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
800.00 ตารางเมตร  

3. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านใหม่สุข
สันต์ หมู่ที่ 8 

0 กองช่าง 
เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านใหม่สุขสันต์ 
หมู่ที่ 8 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม.ยาว 210.00 
ม. หนา 0.15 ม.พร้อม
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.50 ม.พ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 840.00 ตาราง
เมตร  

4 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตสังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

0 
สำนักปลัด งานป้องกัน
ฝ่ายพลเรือน 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

จ่ายเป็นค่าตอบแทน
วิทยากร คา่จ้างเหมา
ทำอาหารพร้อมอาหาร
ว่าง คา่จ้างเหมาทำป้าย
โครงการ และคา่ใช้จ่าย
อ่ืนๆ ในการอบรมการฝึก
ปฏิบัติ ฯ (เป็นไปตาม
ระเบียบฯ) 
 

5 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตสังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการวิทยาลัยสูง
วัย (รุ่นที่ 3) 

0 
กองสวัสดิการสังคม
สงเคราะห์ฯ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการวิทยาลัยสูงวยั (รุ่น
ที่ 3) 

จ่ายเป็นค่าตอบแทน
วิทยากร คา่จ้างเหมา
ทำอาหารพร้อมอาหาร
ว่าง คา่จ้างเหมาทำป้าย
โครงการ และคา่ใช้จ่าย
อ่ืนๆ ในการอบรมการฝึก
ปฏิบัติ ฯ (เป็นไปตาม
ระเบียบฯ) 
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6 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตสังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุตำบล     
ศรีวิชัย 

0 
กองสวัสดิการสังคม
สงเคราะห์ฯ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบล     
ศรีวิชัย 

จ่ายเป็นค่าตอบแทน
วิทยากร คา่จ้างเหมา
ทำอาหารพร้อมอาหาร
ว่าง คา่จ้างเหมาทำป้าย
โครงการ และคา่ใช้จ่าย
อ่ืนๆ ในการอบรมการฝึก
ปฏิบัติ ฯ (เป็นไปตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยคา่ใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมฯ) 

7 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตสังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบรอ้ย 

โครงการอบรมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
กลุ่มสตรีตำบล     
ศรีวิชัย 

0 
กองสวัสดิการสังคม
สงเคราะห์ฯ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการอบรมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตกลุ่มสตรีตำบล     
ศรีวิชัย 

จ่ายเป็นค่าตอบแทน
วิทยากร คา่จ้างเหมา
ทำอาหารพร้อมอาหาร
ว่าง คา่จ้างเหมาทำป้าย
โครงการ และคา่ใช้จ่าย
อ่ืนๆ ในการอบรมการฝึก
ปฏิบัติ ฯ (เป็นไปตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยคา่ใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมฯ) 
 

8 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตสังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการประชุม
ประชาคมเทศบาล
ตำบลศรีวิชัย 

0 สำนักปลัด 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการประชุมประชาคม
เทศบาลตำบลศรีวิชัย 

จ่ายเป็นค่าตอบแทน
วิทยากร คา่จ้างเหมา
ทำอาหารพร้อมอาหาร
ว่าง คา่จ้างเหมาทำป้าย
โครงการ และคา่ใช้จ่าย
อ่ืนๆ ในการอบรมการฝึก
ปฏิบัติ ฯ (เป็นไปตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยคา่ใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมฯ) 
 

9 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตสังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการพัฒนา
ระบบมาตรฐานการ
ตรวจสอบคุณภาพ
น้ำประปาหมู่บ้าน 

0 กองสาธารณสุข 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการพัฒนาระบบ
มาตรฐานการตรวจสอบ
คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน 

จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัด
สถานที่และ สนามแข่งขัน 
ค่าจ้างทำป้ายโครงการ 
เงินรางวัล คา่เครื่องเสียง 
ค่าตอบแทนการแสดง 
ค่าอาหารและเครื่องดื่มฯ 
(เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยคา่ใช้จ่ายในการจัด
งานฯ) 
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10 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตสังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการอบรมเพ่ิม
ทักษะการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยแก่เจ้าหน้าที่
ป้องกันและ
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 

0 สำนักปลัด 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการอบรมเพ่ิมทักษะ
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแก่เจ้าหน้าที่
ป้องกันและอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

จ่ายเป็นค่าตอบแทน
วิทยากร คา่จ้างเหมา
ทำอาหารพร้อมอาหาร
ว่าง คา่จ้างเหมาทำป้าย
โครงการ และคา่ใช้จ่าย
อ่ืนๆ ในการอบรมการฝึก
ปฏิบัติ ฯ (เป็นไปตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยคา่ใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมฯ) 
 

11 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตสังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการอบรมให้
ความรู้เก่ียวกับสา
ธารณภัยและการ
ป้องกันภัยแก่
ประชาชน 

0 สำนักปลัด 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับสาธารณภัยและ
การป้องกันภัยแก่ประชาชน 

จ่ายเป็นค่าตอบแทน
วิทยากร คา่จ้างเหมา
ทำอาหารพร้อมอาหาร
ว่าง คา่จ้างเหมาทำป้าย
โครงการ และคา่ใช้จ่าย
อ่ืนๆ ในการอบรมการฝึก
ปฏิบัติ ฯ (เป็นไปตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยคา่ใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมฯ) 
 

12 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 
การเกษตร และการ
ท่องเที่ยว 

โครงการขับเคลื่อน
การพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

0 สำนักปลัด 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

จ่ายเป็นค่าตอบแทน
วิทยากร คา่จ้างเหมา
ทำอาหารพร้อมอาหาร
ว่าง คา่จ้างเหมาทำป้าย
โครงการ และคา่ใช้จ่าย
อ่ืนๆ ในการอบรมการฝึก
ปฏิบัติ ฯ (เป็นไปตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยคา่ใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมฯ) 
 

13 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 
การเกษตร และการ
ท่องเที่ยว 

โครงการพัฒนา
ตำบลศรีวิชัยเป็น
แหล่งท่องเที่ยว 

0 สำนักปลัด 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการพัฒนาตำบล    
ศรีวิชัยเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

จ่ายเป็นค่าตอบแทน
วิทยากร คา่จ้างเหมา
ทำอาหารพร้อมอาหาร
ว่าง คา่จ้างเหมาทำป้าย
โครงการ และคา่ใช้จ่าย
อ่ืนๆ ในการอบรมการฝึก
ปฏิบัติ ฯ (เป็นไปตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยคา่ใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมฯ) 
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14 

การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการหมู่บ้าน
ต้นแบบการจัดการ
ขยะในชุมชน 

0 กองสาธารณสุข 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการหมู่บ้านต้นแบบ
การจัดการขยะในชุมชน 

จ่ายเป็นค่าตอบแทน
วิทยากร คา่จ้างเหมา
ทำอาหารพร้อมอาหาร
ว่าง คา่จ้างเหมาทำป้าย
โครงการ และคา่ใช้จ่าย
อ่ืนๆ ในการอบรมการฝึก
ปฏิบัติ ฯ (เป็นไปตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยคา่ใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมฯ) 
 

15 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา กีฬาและ
นันทนาการ 

โครงการวันวิชาการ
และจัดนิทรรศการ
เด็กปฐมวัย 

0 กองศึกษา 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการวันวิชาการและจัด
นิทรรศการเด็กปฐมวัย 

จ่ายเป็นค่าตอบแทน
วิทยากร คา่จ้างเหมา
ทำอาหารพร้อมอาหาร
ว่าง คา่จ้างเหมาทำป้าย
โครงการ และคา่ใช้จ่าย
อ่ืนๆ ในการอบรมการฝึก
ปฏิบัติ ฯ (เป็นไปตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยคา่ใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมฯ) 
 

16 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา กีฬาและ
นันทนาการ 

โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาต ิ

0 กองการศึกษา 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการจัดงานวันเด็ก 

จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัด
สถานที่และ สนามแข่งขัน 
ค่าจ้างทำป้ายโครงการ 
เงินรางวัล คา่เครื่องเสียง 
ค่าตอบแทนการแสดง 
ค่าอาหารและเครื่องดื่มฯ 
(เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยคา่ใช้จ่ายในการจัด
งานฯ) 
 

17 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา กีฬาและ
นันทนาการ 

โครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

0 กองการศึกษา 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัด
สถานที่และ สนามแข่งขัน 
ค่าจ้างทำป้ายโครงการ 
เงินรางวัล คา่เครื่องเสียง 
ค่าตอบแทนการแสดง 
ค่าอาหารและเครื่องดื่มฯ 
(เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยคา่ใช้จ่ายในการจัด
งานฯ) 
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18 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา กีฬาและ
นันทนาการ 

โครงการห้องเรียน
พ่อแม่เพ่ือสุขภาพ
สานสัมพันธ์ของลูก
รัก 

0 กองการศึกษา 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการห้องเรียนพ่อแม่
เพ่ือสุขภาพสานสัมพันธ์ของ
ลูกรัก 

จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัด
สถานที่และ สนามแข่งขัน 
ค่าจ้างทำป้ายโครงการ 
เงินรางวัล คา่เครื่องเสียง 
ค่าตอบแทนการแสดง 
ค่าอาหารและเครื่องดื่มฯ 
(เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยคา่ใช้จ่ายในการจัด
งานฯ) 

19 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา กีฬาและ
นันทนาการ 

โครงการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในตำบลศรีวิชัย 

0 กองการศึกษา 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในตำบล    
ศรีวิชัย 

จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัด
สถานที่และ สนามแข่งขัน 
ค่าจ้างทำป้ายโครงการ 
เงินรางวัล คา่เครื่องเสียง 
ค่าตอบแทนการแสดง 
ค่าอาหารและเครื่องดื่มฯ 
(เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยคา่ใช้จ่ายในการจัด
งานฯ) 

20 

การพัฒนาด้าน
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการงาน
ประเพณี 11 มิถุนา
วันครบรอบวันเกิด 
ครูบาศรีวิชัย นักบุญ
แห่งลานนาไทย 

0 กองการศึกษา 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการงานงานประเพณี 
11 มิถุนาวันครบรอบวัน
เกิด ครูบาศรีวิชัย นักบุญ
แห่งลานนาไทย 

จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัด
สถานที่ คา่จ้างทำป้าย
โครงการ ค่าเครื่องเสียง 
ค่าสังฆทาน ค่าอาหาร
และเครื่องดื่มฯ (เป็นไป
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยคา่ใช้จ่ายในการจัด
งานฯ) 

21 

การพัฒนาด้าน
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการบวช
สามเณรภาคฤดูร้อน
วัดห้วยบง 

0 กองการศึกษา 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการโครงการบวช
สามเณรภาคฤดูร้อน 

จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัด
สถานที่ คา่จ้างทำป้าย
โครงการ ค่าเครื่องเสียง 
ค่าตกแตง่รถขบวน
พระพุทธรูป ค่าจัดหาการ
แสดง คา่สังฆทาน 
ค่าอาหารและเครื่องดื่มฯ 
(เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยคา่ใช้จ่ายในการจัด
งานฯ) 

22 

การพัฒนาด้าน
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
 
 
 
โครงการประเพณี
สรงน้ำพระธาตุและ
อนุเสาวรีย์ ครูบา 
ศรีวิชัย 

0 กองการศึกษา 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการประเพณีสรงน้ำ
พระธาตุและอนุเสาวรีย์ ครู
บา ศรีวิชัย 

จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัด
สถานที่ คา่จ้างทำป้าย
โครงการ ค่าเครื่องเสียง 
ค่าตกแตง่รถขบวน
พระพุทธรูป ค่าจัดหาการ
แสดง คา่สังฆทาน 
ค่าอาหารและเครื่องดื่มฯ 
(เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยคา่ใช้จ่ายในการจัด
งานฯ) 
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23 

การพัฒนาด้าน
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
โครงการประเพณี
สรงน้ำพระและรดน้ำ
ดำหัวพระสังฆธิการ 

0 กองการศึกษา 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการประเพณีสรงน้ำ
พระและรดน้ำดำหัว
พระสังฆธิการ 

จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัด
สถานที่ คา่จ้างทำป้าย
โครงการ ค่าเครื่องเสียง 
ค่าตกแตง่รถขบวน
พระพุทธรูป ค่าจัดหาการ
แสดง คา่สังฆทาน 
ค่าอาหารและเครื่องดื่มฯ 
(เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยคา่ใช้จ่ายในการจัด
งานฯ) 

24 

การพัฒนาด้าน
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
 
 
โครงการประเพณี
สรงน้ำพระธาตุ วดั
แม่ป้อก หมู่ 5 

0 กองการศึกษา 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการประเพณีสรงน้ำ
พระธาตุวัดแม่ป้อก 

จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัด
สถานที่ คา่จ้างทำป้าย
โครงการ ค่าเครื่องเสียง 
ค่าจัดหาการแสดง ค่า
สังฆทาน ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มฯ (เป็นไปตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยคา่ใช้จ่ายในการจัด
งานฯ) 

25 

การพัฒนาด้าน
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
 
 
 
โครงการประเพณี
สรงน้ำพระพุทธรูป
ดอยถ้ำบ้านแม่จ๋อง 
หมู่ 7 

0 กองการศึกษา 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการประเพณีสรงน้ำ
พระพุทธรูปดอยถ้ำบ้านแม่
จ๋อง 

จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัด
สถานที่ คา่จ้างทำป้าย
โครงการ ค่าเครื่องเสียง 
ค่าจัดหาการแสดง ค่า
สังฆทาน ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มฯ (เป็นไปตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยคา่ใช้จ่ายในการจัด
งานฯ) 

26 

การพัฒนาด้าน
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
 
 
 
โครงการประเพณี
สรงน้ำม่อนพระธาตุ 
บ้านแม่ป้อกใน 

0 กองการศึกษา 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการประเพณีสรงน้ำ
ม่อนพระธาตุ บ้านแม่ป้อก
ใน 

จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัด
สถานที่ คา่จ้างทำป้าย
โครงการ ค่าเครื่องเสียง 
ค่าจัดหาการแสดง ค่า
สังฆทาน ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มฯ (เป็นไปตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยคา่ใช้จ่ายในการจัด
งานฯ) 

27 

การพัฒนาด้าน
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
 
 
 
โครงการประเพณี
สรงน้ำรอยพระพุทธ
บาทวัด 
บ้านแม่อีไฮ หมู่ 2 

0 กองการศึกษา 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการประเพณีสรงน้ำ
รอยพระพุทธบาทวัดแม่อีไฮ 

จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัด
สถานที่ คา่จ้างทำป้าย
โครงการ ค่าเครื่องเสียง 
ค่าจัดหาการแสดง ค่า
สังฆทาน ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มฯ (เป็นไปตาม
ระเบียบฯ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยคา่ใช้จ่ายในการจัด
งานฯ) 
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28 

การพัฒนาด้าน
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
 
 
 
โครงการสรงน้ำรูป
เหมือนครูบา ศรีวิชัย 
อารามห้วยน้ำดั้น 
หมู่ 6 

0 กองการศึกษา 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการสรงน้ำรูปเหมือน
ครูบา ศรีวิชัย อารามห้วย
น้ำดั้น 

จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัด
สถานที่ คา่จ้างทำป้าย
โครงการ ค่าเครื่องเสียง 
ค่าจัดหาการแสดง ค่า
สังฆทาน ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มฯ (เป็นไปตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยคา่ใช้จ่ายในการจัด
งานฯ) 

29 

การพัฒนาด้าน
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
 
 
โครงการงาน
ประเพณตีักบาตร  
เทโว วันเข้าพรรษา  0 กองการศึกษา 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการงานประเพณีตัก
บาตรเทโววันเข้าพรรษา 

จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัด
สถานที่ คา่จ้างทำป้าย
โครงการ ค่าเครื่องเสียง 
ค่าจัดหาการแสดง ค่า
สังฆทาน ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มฯ (เป็นไปตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยคา่ใช้จ่ายในการจัด
งานฯ) 
 

30 

การพัฒนาด้าน
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
โครงการอนุรักษ์การ
ทอผ้าก่ีเอวบ้านห้วย
บง 

0 กองการศึกษา 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการอนุรักษ์การทอผ้า 
ก่ีเอวบ้านห้วยบง 

จ่ายเป็นค่าตอบแทน
วิทยากร คา่จ้างเหมา
ทำอาหารพร้อมอาหาร
ว่าง คา่จ้างเหมาทำป้าย
โครงการ และคา่ใช้จ่าย
อ่ืนๆ ในการอบรมการฝึก
ปฏิบัติ ฯ (เป็นไปตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยคา่ใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมฯ) 
 

31 

การพัฒนาด้าน
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
 
 
โครงการอนุรักษ์
ดนตรีพ้ืนเมือง 

0 กองศึกษา 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการอนุรักษ์ดนตรี
พ้ืนเมือง 

จ่ายเป็นค่าตอบแทน
วิทยากร คา่จ้างเหมา
ทำอาหารพร้อมอาหาร
ว่าง คา่จ้างเหมาทำป้าย
โครงการ และคา่ใช้จ่าย
อ่ืนๆ ในการอบรมการฝึก
ปฏิบัติ ฯ (เป็นไปตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยคา่ใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมฯ) 
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32 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

 
 
 
 
โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการป้องกัน
และควบคุมโรคอุบัติ
ใหม่อุบัติซ้ำตำบล  
ศรีวิชัย 

0 กองสาธารณสุข 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการหมู่บ้านต้นแบบ
การจัดการขยะในชุมชน 

จ่ายเป็นค่าตอบแทน
วิทยากร คา่จ้างเหมา
ทำอาหารพร้อมอาหาร
ว่าง คา่จ้างเหมาทำป้าย
โครงการ และคา่ใช้จ่าย
อ่ืนๆ ในการอบรมการฝึก
ปฏิบัติ ฯ (เป็นไปตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยคา่ใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมฯ) 
 

33 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

 
 
 
โครงการรณรงค์
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

0 กองสาธารณสุข 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการรณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

จ่ายเป็นค่าตอบแทน
วิทยากร คา่จ้างเหมา
ทำอาหารพร้อมอาหาร
ว่าง คา่จ้างเหมาทำป้าย
โครงการ และคา่ใช้จ่าย
อ่ืนๆ ในการอบรมการฝึก
ปฏิบัติ ฯ (เป็นไปตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยคา่ใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมฯ) 
 

34 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

 
 
 
โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

0 กองสาธารณสุข 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า 

จ่ายเป็นค่าตอบแทน
วิทยากร คา่จ้างเหมา
ทำอาหารพร้อมอาหาร
ว่าง คา่จ้างเหมาทำป้าย
โครงการ และคา่ใช้จ่าย
อ่ืนๆ ในการอบรมการฝึก
ปฏิบัติ ฯ (เป็นไปตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยคา่ใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมฯ) 
 

35 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง 
การบริหาร 

 
 
 
 
 
 
โครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษีเพ่ือ
รองรับ พรบ.ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง 

0 กองคลัง 

 
 
 
 
 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีเพ่ือรองรับ พรบ.ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษีเพ่ือรองรับ 
พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง โดยจ่ายเป็นค่า
ดำเนินการตามกิจกรรม 
สำรวจภาคสนามที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างในตำบล
ศรีวิชัยและเพ่ือปรับปรุง
แผนที่ภาษีฯ 
(เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.
2562) 
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36 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง 
การบริหาร 

 
 
โครงการฝึกอบรม 
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
และการเพ่ิมทักษะ
การปฏิบัติงาน
ระเบียบสารบรรณ
และการเขียนหนังสือ
ราชการที่ด ี

0 สำนักปลัด 

 
 
 
 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฝึกอบรม พรบ.
ข้อมูลข่าวสารและการเพ่ิม
ทักษะการปฏิบัติงาน
ระเบียบสารบรรณและการ
เขียนหนังสือราชการที่ด ี

จ่ายเป็นค่าตอบแทน
วิทยากร คา่จ้างเหมา
ทำอาหารพร้อมอาหาร
ว่าง คา่จ้างเหมาทำป้าย
โครงการ และคา่ใช้จ่าย
อ่ืนๆ ในการอบรมการฝึก
ปฏิบัติ ฯ (เป็นไปตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยคา่ใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมฯ) 
 

37 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง 
การบริหาร 

 
 
 
 
โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรการประชุม
สภาท้องถิ่นสำหรับ
สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น 

0 สำนักปลัด 

 
 
 
 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรการประชุมสภา
ท้องถิ่นสำหรับสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 

จ่ายเป็นค่าตอบแทน
วิทยากร คา่จ้างเหมา
ทำอาหารพร้อมอาหาร
ว่าง คา่จ้างเหมาทำป้าย
โครงการ และคา่ใช้จ่าย
อ่ืนๆ ในการอบรมการฝึก
ปฏิบัติ ฯ (เป็นไปตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยคา่ใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมฯ) 
 

38 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง 
การบริหาร 

 
 
 
 
โครงการวันเทศบาล 

0 สำนักปลัด 

 
 
 
 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการวันเทศบาล 

จ่ายเป็นค่าตอบแทน
วิทยากร คา่จ้างเหมา
ทำอาหารพร้อมอาหาร
ว่าง คา่จ้างเหมาทำป้าย
โครงการ และคา่ใช้จ่าย
อ่ืนๆ ในการอบรมการฝึก
ปฏิบัติ ฯ (เป็นไปตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยคา่ใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมฯ) 
 

39 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง 
การบริหาร 

 
 
 
 
โครงการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิ
ชอบ 

0 สำนักปลัด 

 
 
 
 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

จ่ายเป็นค่าตอบแทน
วิทยากร คา่จ้างเหมา
ทำอาหารพร้อมอาหาร
ว่าง คา่จ้างเหมาทำป้าย
โครงการ และคา่ใช้จ่าย
อ่ืนๆ ในการอบรมการฝึก
ปฏิบัติ ฯ (เป็นไปตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยคา่ใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมฯ) 
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1.4 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ  
    ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
(เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินที่ไดด้ำเนินการจริง) 

 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟป่า 

2,730 สำนักปลัด 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่า 

จ่ายเป็นค่าตอบแทน
วิทยากร คา่จ้างเหมา
ทำอาหารพร้อมอาหาร
ว่าง คา่จ้างเหมาทำป้าย
โครงการ และคา่ใช้จ่าย
อ่ืนๆ ในการอบรมการฝึก
ปฏิบัติ ฯ (เป็นไปตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยคา่ใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมฯ) 
  

2 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 

3,000 สำนักปลัด 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 

จ่ายเป็นค่าตอบแทน
วิทยากร คา่จ้างเหมา
ทำอาหารพร้อมอาหาร
ว่าง คา่จ้างเหมาทำป้าย
โครงการ และคา่ใช้จ่าย
อ่ืนๆ ในการอบรมการฝึก
ปฏิบัติ ฯ (เป็นไปตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยคา่ใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมฯ) 
 

3 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการฝึกอบรม
อาชีพ หลักสูตรการ
ทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ 

22,000 กองสวัสดิการ 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฝึกอาชีพหลักสูตร
การทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ 

จ่ายเป็นค่าตอบแทน
วิทยากร คา่จ้างเหมา
ทำอาหารพร้อมอาหาร
ว่าง คา่จ้างเหมาทำป้าย
โครงการ และคา่ใช้จ่าย
อ่ืนๆ ในการอบรมการฝึก
ปฏิบัติ ฯ (เป็นไปตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยคา่ใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมฯ) 
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4 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการฝึกอบรม
อาชีพหลักสูตร
กาแฟดริป 

7,550 กองสวัสดิการ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฝึกอาชีพหลักสูตร
โครงการฝึกอบรมอาชีพ
หลักสูตรกาแฟดริป 

จ่ายเป็นค่าตอบแทน
วิทยากร คา่จ้างเหมา
ทำอาหารพร้อมอาหาร
ว่าง คา่จ้างเหมาทำป้าย
โครงการ และคา่ใช้จ่าย
อ่ืนๆ ในการอบรมการฝึก
ปฏิบัติ ฯ (เป็นไปตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยคา่ใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมฯ) 
 

 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ
การเกษตรและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการพัฒนา
ตำบลศรีวิชัยเป็น
แหล่งท่องเที่ยว 

1,000 สำนักปลัด 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการพัฒนาตำบลศรี
วิชัยเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

จ่ายเป็นค่าตอบแทน
วิทยากร คา่จ้างเหมา
ทำอาหารพร้อมอาหาร
ว่าง คา่จ้างเหมาทำป้าย
โครงการ และคา่ใช้จ่าย
อ่ืนๆ ในการอบรมการฝึก
ปฏิบัติ ฯ (เป็นไปตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยคา่ใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมฯ) 

 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
อนุรักษ์ทรพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

13,690 สำนักปลัด 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จ่ายเป็นค่าตอบแทน
วิทยากร คา่จ้างเหมา
ทำอาหารพร้อมอาหาร
ว่าง คา่จ้างเหมาทำป้าย
โครงการ และคา่ใช้จ่าย
อ่ืนๆ ในการอบรมการฝึก
ปฏิบัติ ฯ (เป็นไปตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยคา่ใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมฯ) 
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการสืบสาน
ประเพณียี่เป็ง 

40,000 กองศึกษา 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการสืบสานสืบสาน
ประเพณียี่เป็ง 

จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัด
สถานที่ คา่จ้างทำป้าย
โครงการ ค่าเครื่องเสียง 
ค่าตกแตง่รถขบวน
พระพุทธรูป ค่าอาหาร
และเครื่องดื่มฯ (เป็นไป
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยคา่ใช้จ่ายในการจัด
งานฯ) 
  

2 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการสวดมนต์ข้าม
ปีวัดหนองกวาง 

20,000 กองศึกษา 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการสวดมนต์ข้ามปีวัด
หนองกวาง 

จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัด
สถานที่ คา่จ้างทำป้าย
โครงการ ค่าเครื่องเสียง 
ค่าตกแตง่รถขบวน
พระพุทธรูป ค่าจัดหาการ
แสดง คา่สังฆทาน 
ค่าอาหารและเครื่องดื่มฯ 
(เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยคา่ใช้จ่ายในการจัด
งานฯ) 
  

3 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการศีล 5 ภาวนา 
สมาธิ (กิจกรรมนับ
ลูกประคำ) เทศบาล
ตำบลศรีวิชัย 

35,700 กองศึกษา 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการศีล 5 ภาวนา 
สมาธิ (กิจกรรมนับ
ลูกประคำ) เทศบาลตำบล
ศรีวิชัย 

จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัด
สถานที่ คา่จ้างทำป้าย
โครงการ ค่าเครื่องเสียง 
ค่าตกแตง่รถขบวน
พระพุทธรูป ค่าจัดหาการ
แสดง คา่สังฆทาน 
ค่าอาหารและเครื่องดื่มฯ 
(เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยคา่ใช้จ่ายในการจัด
งานฯ) 
 

4 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการประเพณีสรง
น้ำพระธาตุวดับ้านปาง
และอนุเสาวรีย์ครูบา
เจ้าศรีวิชัย 

390 กองศึกษา 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการประเพณีสรงน้ำ
พระธาตุวัดบ้านปางและ
อนุเสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย 

จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัด
สถานที่ คา่จ้างทำป้าย
โครงการ ค่าเครื่องเสียง 
ค่าตกแตง่รถขบวน
พระพุทธรูป ค่าจัดหาการ
แสดง คา่สังฆทาน 
ค่าอาหารและเครื่องดื่มฯ 
(เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยคา่ใช้จ่ายในการจัด
งานฯ) 
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

โครงการอบรม
คุณธรรมและจริยธรรม
คณะผู้บริหารและ
พนักงานเทศบาลตำบล
ศรีวิชัย 

500 สำนักปลัด 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการคุณธรรมและ
จริยธรรมคณะผู้บริหารและ
พนักงานเทศบาลตำบลศรี
วิชัย 

จ่ายเป็นค่าตอบแทน
วิทยากร คา่จ้างเหมา
ทำอาหารพร้อมอาหาร
ว่าง คา่จ้างเหมาทำป้าย
โครงการ และคา่ใช้จ่าย
อ่ืนๆ ในการอบรมการฝึก
ปฏิบัติ ฯ (เป็นไปตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยคา่ใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมฯ)  

 
การประเมินผลการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ท่ี ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการพัฒนาท่ี
ดำเนินการจริง 

(จำนวนโครงการ) 

จำนวนเงินท่ี
ดำเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมายท่ีได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

1 

พัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตสังคมและกา
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

รักษาความสงบภายใน 1 2,730 
จัดโครงการ/กิจกรรม ติดตั้งป้ายไวนิลตาม
ชุมชนหมู่บ้าน 

2 

พัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตสังคมและกา
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

รักษาความสงบภายใน 1 3,000 
จัดโครงการ/กิจกรรม เจ้าหน้า อปพร. และ
เทศบาล อยู่ด่าน 7 วันอันตราย 

3 

พัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตสังคมและกา
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

สร้างความเข้มแขง็ของ
ชุมชน 

1 22,000 
จัดโครงการ/กิจกรรมให้ผู้สนใจในตำบล 
ศรีวิชัย เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการทำ
เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ 

4 

พัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตสังคมและกา
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

สร้างความเข้มแขง็ของ
ชุมชน 

1 7,550 
จัดโครงการ/กิจกรรมให้ผู้สนใจในตำบล 
ศรีวิชัย เข้าร่วมอบรมหลักสูตรกาแฟดริป 

5 

พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ
การเกษตรและการ
ท่องเที่ยว 
 
 

วิชาการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

1 1,000 
จัดโครงการ/กิจกรรม ติดตั้งป้ายไวนิลตาม
ชุมชนหมู่บ้าน 
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6 

พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

แผนงานการเกษตร 1 13,690 
จัดโครงการ/กิจกรรมให้ผู้สนใจร่วมจัดทำฝาย
ชะลอน้ำห้วยแม่ป้อก 

7 

พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

รักษาความสงบภายใน 1 2,730 
จัดโครงการ/กิจกรรม จัดทำป้ายไวนิลรณรงค์
ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน 

8 

พัฒนาด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

1 20,000 
จัดโครงการ/กิจกรรมให้กับประชาชนในตำบล 
ศรีวิชัย เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ขา้มปีวัด
หนองกวาง 

9 

พัฒนาด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

1 40,000 
จัดโครงการ/กิจกรรมให้กับประชาชนในตำบล 
ศรีวิชัย เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง 

10 

พัฒนาด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

1 35,700 

จัดโครงการ/กิจกรรมให้กับประชาชนในตำบล 
ศรีวิชัย เข้าร่วมกิจกรรมศีล 5 ภาวนาสมาธิ 
นับลูกประคำ 
 

11 

พัฒนาด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

1 390 

จัดโครงการ/กิจกรรม จัดทำป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์ประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดบ้าน
ปาง 
 

12 
พัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

บริหารงานทั่วไป 1 500 
จัดโครงการ/กิจกรรม จัดทำป้ายไวนิลโครงการ
อบรมคุณธรรมและจริยธรรมคณะผู้บริหารและ
พนักงานเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

 
 
การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
 

ท่ี ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

โครงการพัฒนาท่ี
ดำเนินการจริง 

(จำนวน
โครงการ) 

จำนวนเงินท่ี
ดำเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมายท่ีได้จริงหรือ
ได้ผลจริง 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ผลท่ีได้รับจริงหรือสิ่งท่ี
เกิดขึ้นจากเป้าหมายท่ี

ประชาชนได้รับ 

1 

พัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

รักษาความสงบ
ภายใน 

1 2,730 
จัดโครงการ/กิจกรรม 
ติดตัง้ป้ายไวนิล ในชุมชน 
หมู่บ้าน 

ประชาชนในตำบลศรีวิชัย 

2 

พัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

รักษาความสงบ
ภายใน 

1 3,000 
จัดโครงการ/กิจกรรม เจ้า
หน้า อปพร. และเทศบาล 
อยู่ด่าน 7 วันอันตราย 

ประชาชนในตำบลศรีวิชัยและ
ผู้เดินทางสัญจรไปมา 
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3 

พัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

1 22,000 

จัดโครงการ/กิจกรรมให้
ผู้สนใจในตำบล 
ศรีวิชัย เข้าร่วมอบรม
หลักสูตรการทำ
เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ 

ผู้สนใจและผู้ได้รับผลกระทบ
จากโควิด 19 

4 

พัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

1 7,550 

จัดโครงการ/กิจกรรมให้
ผู้สนใจในตำบล 
ศรีวิชัย เข้าร่วมอบรม
หลักสูตรกาแฟดริป 

ผู้สนใจและผู้ได้รับผลกระทบ
จากโควิด 19 

 
 

ท่ี ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

โครงการพัฒนาท่ี
ดำเนินการจริง 

(จำนวน
โครงการ) 

จำนวนเงินท่ี
ดำเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมายท่ีได้จริงหรือ
ได้ผลจริง 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ผลท่ีได้รับจริงหรือสิ่งท่ี
เกิดขึ้นจากเป้าหมายท่ี

ประชาชนได้รับ 

1. 

พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 
การเกษตร และการ
ท่องเที่ยว 

วิชาการวางแผน
และส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว 
1 1,000 

จัดโครงการ/กิจกรรม 
จัดทำป้ายไวนิล ประ
สัมพันธ์ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในตำบลศรีวิชัย 

ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น  

 
 

ท่ี ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

โครงการพัฒนาท่ี
ดำเนินการจริง 

(จำนวน
โครงการ) 

จำนวนเงินท่ี
ดำเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมายท่ีได้จริงหรือ
ได้ผลจริง 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ผลท่ีได้รับจริงหรือสิ่งท่ี
เกิดขึ้นจากเป้าหมายท่ี

ประชาชนได้รับ 

1 

พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

การเกษตร 1 13,690 
จัดโครงการ/กิจกรรมให้
ผู้สนใจร่วมจัดทำฝาย
ชะลอน้ำห้วยแม่ป้อก 

เกษตรกรมีน้ำใช้ในช่วง
หน้าแล้งอย่างเพียงพอ 

2 

พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

รักษาความสงบ
ภายใน 

1 2,730 

จัดโครงการ/กิจกรรม 
จัดทำป้ายไวนิลรณรงค์
ป้องกันไฟป่าและหมอก
ควัน 

ประชาชนในตำบลศรีวิชัยและ
ผู้เดินทางสัญจรไปมา 
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ท่ี ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

โครงการพัฒนาท่ี
ดำเนินการจริง 

(จำนวน
โครงการ) 

จำนวนเงินท่ี
ดำเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมายท่ีได้จริงหรือ
ได้ผลจริง 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ผลท่ีได้รับจริงหรือสิ่งท่ี
เกิดขึ้นจากเป้าหมายท่ี

ประชาชนได้รับ 

1 

พัฒนาด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

1 20,000 

จัดโครงการ/กิจกรรม
ให้กับประชาชนในตำบล 
ศรีวิชัย เข้าร่วมกิจกรรม
สวดมนต์ข้ามปีวดัหนอง
กวาง 

ประชาชนในตำบล 
ศรีวิชัยได้สวดมนต์ข้ามปีวดั
หนองกวาง 

2 

พัฒนาด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

1 40,000 

จัดโครงการ/กิจกรรม
ให้กับประชาชนในตำบล 
ศรีวิชัย เข้าร่วมกิจกรรม
สืบสานประเพณียี่เป็ง 

ประชาชนในตำบลศรีวิชัย ได้
สืบทอดประเพณียี่เป็ง 
 
 

3 

พัฒนาด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

1 35,700 

จัดโครงการ/กิจกรรม
ให้กับประชาชนในตำบล 
ศรีวิชัย เข้าร่วมกิจกรรม
ศีล 5 ภาวนาสมาธิ นับ
ลูกประคำ 
 

ประชาชนในตำบลศรีวิชัย ได้
ทำกิจกรรมศีล 5 ภาวนา
สมาธิ นับลูกประคำ 
 
 
 

4 

พัฒนาด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

1 35,700 

จัดโครงการ/กิจกรรม
ให้กับประชาชนในตำบล 
ศรีวิชัย เข้าร่วมกิจกรรม
ศีล 5 ภาวนาสมาธิ นับ
ลูกประคำ 
 

ประชาชนในตำบลศรีวิชัย ได้
ทำกิจกรรมศีล 5 ภาวนา
สมาธิ นับลูกประคำ 
 
 
 

5 

พัฒนาด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

1 390 

จัดโครงการ/กิจกรรม 
จัดทำป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์ประเพณี
สรงน้ำพระธาตุวดับ้านปาง 
 

ประชาชนในตำบลศรีวิชัย ได้
ทำกิจกรรมตามประเพณีสรง
น้ำพระธาตุวดับ้านปาง 

 
 

ท่ี ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

โครงการพัฒนาท่ี
ดำเนินการจริง 

(จำนวน
โครงการ) 

จำนวนเงินท่ี
ดำเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมายท่ีได้จริงหรือ
ได้ผลจริง 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ผลท่ีได้รับจริงหรือสิ่งท่ี
เกิดขึ้นจากเป้าหมายท่ี

ประชาชนได้รับ 

1 
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร 

บริหารงานทั่วไป 1 500 

จัดโครงการ/กิจกรรม 
จัดทำป้ายไวนิลโครงการ
อบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมคณะผู้บริหาร
และพนักงานเทศบาล
ตำบลศรีวิชัย 

คณะผู้บริหารและพนักงาน
เทศบาลตำบลศรีวิชัยมี
คุณธรรมและจริยธรรม 
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1.5  ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางแก้ไข  
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
1. ควรจะมีการบูรณาการแนวทางการดำเนินงาน (รูปแบบ/ วิธีการ/  ขั ้นตอนการดำเนิน

โครงการ) ในระดับพื้นที่เพื่อให้พื้นที่สามารถดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
กลุ่มเป้าหมาย 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
1. ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถดำเนินตามโครงการ ได้ครบทุกหมู่บ้าน โดยขาดปัจจัย

สำคัญ ได้แก่ ผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง การบูรณาการในการทำงานและภาคีเครือข่ายใหค้วามร่วมมือ อีกทั้งยังมีบางแห่ง ที่
ยังดำเนินการไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้านเนื ่องจากพื้นที ่ห่างไกล ปัญหาความไม่ปลอดภัย และไม่มีภาคีเครือข่าย 
ตลอดจนเจ้าหน้าที่ต้องระมัดระวังความปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตรและการท่องเท่ียว  
1. ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถดำเนินตามโครงการ ได้ครบทุกหมู่บ้าน โดยขาดปัจจัย

สำคัญ ได้แก่ ผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง การบูรณาการในการทำงานและภาคีเครือข่ายใหค้วามร่วมมือ อีกทั้งยังมีบางแห่ง ที่
ยังดำเนินการไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้านเนื ่องจากพื้นที ่ห่างไกล ปัญหาความไม่ปลอดภัย และไม่มีภาคีเครือข่าย 
ตลอดจนเจ้าหน้าที่ต้องระมัดระวังความปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  พัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน

อย่างแท้จริง ต้องมีการสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจให้แก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดหน่วยงาน และสถานประกอบการ ให้เข้าใจถึงเป้าประสงค์ที่แท้จริงของโครงการ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 
1. ขาดการเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจ และปรับเปลี่ยนเจตคติเกี่ยวกับการดูแลเด็กโดยไม่ใช้

ความรุนแรงโดยการนำวินัยเชิงบวกของผู ้ดูแลเด็กไปปรับประพฤติ แนวคิด ทัศนคติในการดูแลเด็กต้องใช้
ระยะเวลา และมีการเสรมิสร้างแนวคิด หรือเทคนิคการใช้วินัยเชิงบวกไปใช้อย่างถูกต้อง เหมาะสมในชีวิต ประจำวัน 
ซึ่งถือเป็นข้ันสุดท้ายของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
   2. พื ้นที ่ระดับ เทศบาล ขาดทักษะการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กโดยให้เด็กมีส่วนร่วมคิด ร่วม
วางแผน ปฏิบัติ และประเมินผลตนเอง เครือข่ายนิยมคิด และจัดทำให้เด็กจึงมีความจำเป็นต้องมีการติดตามผลให้
คำปรึกษาและสอนงาน(Coaching)บ่อยครั้งกับเครือข่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุผล 
 

   ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   ความสำเร็จในโครงการพัฒนาท้องถิ่นว่าสำเร็จอย่างไร แสดงให้เห็นผลทั้งรูปธรรม นามธรรม 
ตัวเลข สถิติฯลฯ เพื่ออธิบายที่ดำเนินการได้จริงและไม่สามารถดำเนินการได้มีองค์ประกอบ ความสัมพันธ์ของ 
Demand/Supply เมื่อเทศบาลตำบลศรีวิชัยจัดทำโครงการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การพัฒนารายได้ การสร้างรายได้ 
การใช้อุปสงค์ (Demand) อุปทาน (Supply) Over Supply มาเป็นประเด็นวิเคราะห์ เทียบเคียง เปรียบเทียบ จึง
เป็นข้อสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินในสรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวมได้อย่างลง
ตัวในยุคปัจจุบัน 
   เป็นถึง Global การเป็น Global ในการพัฒนาท้องถิ่นก็คือโลกเป็น โลกาภิบาลเป็นสากล Global 
planning การวางแผนระดับสากล Globalization โลกาภิวัตน์ Localization ที่เกิดผลจริงในท้องถิ่นนำไปสู่ 
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Global เป็น Trend อันเป็นแนวโน้ม  แนวทางที่จะเกิดข้ึน  สมัยนิยมของคนไทย คนในท้องถ่ินจะเกิดการพัฒนาหรือการ
โน้มเอียงที่จะทำ ปฏิบัติจนเป็นที่นิยม 
  ความสำเร็จที่เกิดจากตัวชี้วัด แสดงตัวชี้วัด (Key  Performance  Indicators  : KPIs) ที่วัดได้
จริง ไม่จริงในโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
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ส่วนท่ี 3  
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

1.  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์ ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลศรีวิชัยเป็นดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

๑.  ข้อมูลสภาพท่ัวไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2๐ ๑5 75.00 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 1๕ 1๕ 100 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖2 95.38 
      ๓.๑  ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลศรีวิชัย 10 10 100 
      ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 10 100 
      ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด ๑๐ ๑๐ 100 
      ๓.๔  วิสัยทัศน์ ๕ ๕ 100 
      ๓.๕  กลยุทธ์ 5 ๕ 100 
      3.6   เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 5 5 100 
      3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 5 100 
      3.8  แผนงาน 5 5 100 
      ๓.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 5 100 
      ๓.10ผลผลิต/โครงการ ๕ 3 60 

รวม ๑๐๐ 92 92 

๑. พบว่าประเด็น การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ได้คะแนนสูงสุด ๑๐๐ คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  ของคะแนน และคิดเป็นร้อยละ ๙๒ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
  ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล  เพราะการวิเคราะห์สภาพองค์กร หรือหน่วยงานในปัจจุบัน เพื่อค้นหา 
จุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ ่งที ่อาจเป็นปัญหาสำคัญในการดำเนินงานสู ่สภาพที่ต้องการในอนาคต การ
ดำเนินงานขององค์การหลักการสำคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะห์โดยการสำรวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน คือ 
สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก ดังนั ้นการวิเคราะห์ SWOT จึงเรียกได้ว่าเป็น การวิเคราะห์ 
สภาพการณ์ (Situation Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะหจ์ุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อให้รู้ตนเอง (รู้เรา) รู้จัก สภาพแวดล้อม 
(รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทั้งภายนอกและ ภายในองค์กร ซึ่งจะช่วย
ให้ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดข้ึนภายนอกองค์กร ทั้งสิ่งที่ได้เกิดข้ึนแล้วและแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต การกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินตามกลยุทธ์ขององค์กรระดับองค์กรที่เหมาะสม
ต่อไป ความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพื ่อการบรรลุในทางกลับกันอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมจะเป็น
สถานการณ์ที่ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์กร  

2. ข้อมลู... 
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  2. ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 
  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลศรีวิชัยในแต่ละประเด็นดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื ้นฐาน
ของเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

20 18 90  

 1.1 ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้ง
ของหมู ่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภู มิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของ
ดิน  ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/
ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 3 100  

1.2 ข ้อมูลเกี ่ยวกับด ้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเก่ียวกับจำนวน
ประชากร  และช ่ วงอาย ุ และจำนวน
ประชากร ฯลฯ 

2 1 50  

1.3 ข้อมูลเกี ่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศ ึกษา สาธารณส ุข  อาชญากรรม      
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 2 100  

1.4 ข้อมูลเกี ่ยวกับระบบบริการพื ้นฐาน 
เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การ
ประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 100  

 1.5 ข้อมูลเกี ่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที ่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ำ) 

2 2 100  

 1.6 ข ้อม ูลเก ี ่ยวก ับศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา
ถิ ่น สินค้าพื ้นเมืองและของที ่ระลึก ฯลฯ 
และอ่ืน ๆ 

2 2 100  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 1.7 ข้อมูลเกี ่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 
เ ช ่ น  น ้ ำ  ป ่ า ไม ้  ภ ู เ ขา  ค ุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 100  

1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ.  

2 
  

1 50  

 1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 
ว ิ ธ ี การ  และการดำเน ิ นการป ร ะชุ ม
ประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วม
คิด  ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ 
ร ่ ว ม ร ั บ ป ร ะ โ ย ช น ์  ร ่ ว ม แ ก ้ ป ั ญ ห า 
ปร ึกษาหาร ือ แลกเปลี ่ยนเร ียนร ู ้  เพื่อ
แก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ ่นตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
เก้าเอ็นพียูเก้า 

2 2 100  

รวม 20 18 90  
 

๑. สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไป  และข้อมูลพื้นฐานของ 
เทศบาลตำบลศรีวิชัยพบว่าประเด็น ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม  ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ำ) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงาน
ประจำปี ภูม ิป ัญญาท้องถิ ่น ภาษาถิ ่น ส ินค้าพื ้นเมืองและของที ่ระล ึก ฯลฯ และอื ่น ๆ ข้อมูลเกี ่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  และการประชุมประชาคมท้องถ่ิน 
รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลศรีวิชัยได้คะแนนสูงสุด 100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
คะแนน  และคิดเป็นร้อยละ 90 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   2.1 สรุปผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตำบลศรีวิชัยเป็นดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๙ 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ ๙ 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้ง 
งบประมาณได้ถูกต้อง  

๕ ๕ 

    5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 5 
   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

5 5 

   5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 5 
   ๕.๗   โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ ๕ 
   5.8   โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติม่ันคง ม่ันคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 

๕ ๕ 

   5.9   งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๕ 3 
   ๕.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ  5 4 
   ๕.๑2 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ ๕ 

รวม ๑๐๐ ๙4 

1. พบว่าประเด็น โครงการพัฒนา ได้คะแนนสูงสุด 100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 94  ของ 
คะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ 94 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 

ท่ีเป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากความชัดเจนของช่ือโครงการมีกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง 
กับโครงการ  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  โครงการมีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 
4.0 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  โครงการมีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ตัวช้ีวัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตาม
หลักของการจัดทำโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

๓.2  ข้อมูล... 
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  2. พบว่าประเด็น  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ได้คะแนน
ต่ำสุด 3 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 60 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ  3.19 ของคะแนน
ในภาพรวมทั้งหมด 
  เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากงบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
การเพิ่ม – ลด ไม่คงที่ ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ประกอบกับกลุ่มเป้าหมายมีความสนใจเพิ่มข้ึน ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ มีราคาสูงข้ึน 
  3. พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ   จากจำนวนโครงการทั้งหมด 59 โครงการ ได้คะแนน  5 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ100 ของคะแนนในความชัดเจนของช่ือโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลศรีวิชัย  และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
เทศบาลตำบลศรีวิชัยที่กำหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน   
  4. พบว่ากำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด 59 โครงการ ได้
คะแนน 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนทีมีมีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
 
3.  การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
      เทศบาลตำบลศรีวิชัยได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน   เช่น 
การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ เพื่อ
รับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้
ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ต่อไป  

เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2561-2565) เมื ่อวันที ่ 14 
มิถุนายน พ.ศ.2562 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -2565) ได้
ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2565 ในเขตพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือ   การส่งเสริมและ
สนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี 
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ 
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๕.  สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
   การสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดที่อยู ่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–๒๕๖๕  (พ.ศ.๒๕๖5)         
ที ่อยู ่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โอนตั ้งจ่ายใหม่   โอน
งบประมาณเพิ่ม มีรายละเอียดดังนี้ 
รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลศรีวิชัย ท่ีมีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มี
ดังนี้ 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม 

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1 

พัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
สังคมและการักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟป่า 

3,000.00 2,730.00 2,730.00 270.00 

2 

พัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
สังคมและการักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 

3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 

3 

พัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
สังคมและการักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการฝึกอบรม
อาชีพ หลักสูตรการ
ทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ 

25,000.00 22,000.00 3,000.00 0.00 

4 

พัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
สังคมและการักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการฝึกอบรม
อาชีพ หลักสูตร
กาแฟดริป 

10,000.00 7,550.00 7,550.00 2,450.00 

5 
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
การเกษตรและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการพัฒนาตำบล
ศรีวิชัยเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 

100,000.00 1,000.00 1,000.00 99,000.00 

6 

พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

50,000.00 13,690.00 13,690.00 36,310.00 

7 

พัฒนาด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการสืบสาน
ประเพณียี่เป็ง 

40,000 40,000.00 40,000.00 0.00 

8 

พัฒนาด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  

โครงการสวดมนต์
ข้ามปี 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

9 
พัฒนาด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต

โครงการศีล 5 
ภาวนา สมาธิ 

35,700.00 35,700.00 35,700.00 0.00 
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ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

(กิจกรรมนับ
ลูกประคำ) เทศบาล
ตำบลศรีวิชัย 

10 

พัฒนาด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

โครงการประเพณีสรง
น้ำพระธาตุวัดบ้าน
ปางและอนุเสาวรีย์ครู
บาเจ้าศรีวิชัย 

45,000.00 390.00 390.00 44,610.00 

11 
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 

12 
พัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

โครงการอบรม
คุณธรรมและ
จริยธรรมคณะ
ผู้บริหารและพนักงาน
เทศบาลตำบลศรีวิชัย 

2,000.00 500.00 500.00 1,500.00 
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ส่วนที่ 4  
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 

๔.๑  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
      ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถ่ิน และผู้บริหารท้องถ่ิน เปิดเผยข้อมูล
และรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญตัิ  ประกอบกับระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ 30 
(5) ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมนิผลต่อสภาท้องถ่ินและคณะกรรมการ พัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทัง้
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่ เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัด 
ทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลศรีวิชัยจึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำ
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานรวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มา เพื ่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ 
เทศบาลตำบลศรีวิชัยดังนี ้

  
 
เทศบาลตำบลศรีวิชัย  ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็น 

จุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนหรอืบรรลใุนอนาคตข้างหน้า เทศบาลตำบลศรีวิชัยเป็นตำบลขนาดกลางที่มี
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตตามแบบล้านนา 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ความคาดในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่ และมีฐานะความ
เป็นที่ดี และสนองตามนโยบายของรัฐ จึงได้กำหนด วิสัยทัศน์ ดังนี ้

 
          

        "พัฒนาคน พัฒนาการศึกษา พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน มุ่งการพัฒนาท่ียั่งยนื" 
 
 

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
พันธกิจ 1     การพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน  

เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและให้เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบภาย
เรียบร้อย  

    พันธกิจ 2 การเสริมและพฒันาอาชีพ ส่งเสริมและพัฒนาผู้สงูอายุ ผู้พิการ เด็กและเยาวชน
ในท้องถ่ินให้มีคุณภาพชีวิตสุขภาพอนามัยที่ดี สนับสนุนพัฒนาประชาธิปไตย มีศักยภาพผู้นำมีความสงบเรียบร้อย
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 
 
 

วิสัยทัศน์(Vision) 
 

                    

ยุทธศาสตร ์
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 ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเท่ียว  
พันธกิจ 3  การส่งเสริมและพัฒนาการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การเพิ่มผลผลิต

การยกระดับคุณภาพผลผลิต การลงทุน การจัดจำหน่าย และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่
ชุมชนอย่างยั่งยืน 

 

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเท่ียว 
กพันธกิจ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและ

ยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๕  การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ  
พันธกิจ 5  การสนับสนุน ส่งเสริมการเรียนรู้และยกระดับการจัดการศึกษาทุกระบบและ

การเล่นกีฬาของประชาชนในเขตเทศบาลให้ผู้สูงข้ึนและทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๖  การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
พันธกิจ 6       ส่งเสร ิมทางด้านศาสนา การพัฒนาฟื ้นฟูและอนุร ักษ ์ศ ิลปว ัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน     
 ยุทธศาสตร์ท่ี 7  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
พันธกิจ 7         การส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการบริการข้ันพื้นฐานและการสาธารณสุขอย่าง

ทั่วถึงและเพียงพอ  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 8  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
พันธกิจ 8         การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริการจัดการท้องถ่ินมีธรรมมภิบาล 

จัดโครงสร้างองค์กรให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 
 

1.เพื่อพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ มีมาตรฐานตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม 

2.เพื่อส่งเสริมสร้างพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมและพัฒนาผู้สงูอายุ ผู้พิการ เด็กและเยาวชนในท้องถ่ิน
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพอนามัยที่ดี 

3.เพื่อส่งเสริมสร้างพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและเยาวชนในท้องถ่ิน
ให้มีคุณภาพชีวิต สุขอนามัยที่ดี 

4.เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความสงบเรียบร้อย อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
5.เพื่อใหห้มู่บา้น/ชุมชน มีคุณภาพชีวิตสังคมความสงบเรียบร้อยประชาชนมคีวามปลอดภัยและอยู่

ร่วมกันอย่างมคีวามสขุ พฒันาคุณภาพชีวิต (Quality of life) ที่ดีของประชาชนทุกกลุม่เป้าหมาย 
6.เพื่อให้ประชาชนมีอาชพรายได้เพิ่มข้ึนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
7.เพื่อเพิ่มศักยภาพและมูลค่าผลผลิตของสินค้าทั้งภาคอุตสาหกรรมและเกษตรปลอดภัย 
8.เพื่อเพิ่มสถานที่ท่องเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวในพื้นที่ 
9.เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟูและการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ 
10.เพื่อเป้นสังคมแห่งการเรียนรู้ และมีการพัฒนาการกีฬาอย่างเป้นระบบและมีส่วนร่วม 

          11.เพื่อเป็นการฟื้นฟูแหล่งมรดกทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
อย่างเป็นระบบ 

12.เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพพลานมัยสมบูรณ์แข็งแรงมีระบบสร้างเสริมสุขภาพที่เข้มแข็ง
ประชาชนห่างไกลจากโรค 

เป้าประสงค ์
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               13.เพื่อให้การบริหารจัดการขยะในชุมชนเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีการบริหารจัดการอย่างเป้น
ระบบบ 

14.เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานร่วมกับเทศบาลโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
15.เพื่อพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร รักษาความมั่นคงของรัฐ 
 

      เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน  เช่น 
การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ เพื่อ
รับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้
ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ต่อไป  

เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2561-2565) เมื ่อวันที ่ 14  
เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  
หมายเหตุ  ในตารางพิมพ์จากระบบอีแพลน(e-plan) จะแสดงผลเป็นปีงบประมาณ 2563-2565 

ยุทธศาสตร ์
2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

104 19,423,500.00 87 43,037,000.00 81 7,958,000.00 

พัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

40 25,270,000.00 23 24,520,000.00 20 24,360,000.00 

พัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร 
และการท่องเที่ยว 

2 150,000.00 2 150,000.00 2 150,000.00 

พัฒนาด้านการบริหารจัดการและ
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6 155,000.00 4 125,000.00 2 60,000.00 

ด ้ า น ก า ร ศ ึ ก ษ า  ก ี ฬ า แ ล ะ
นันทนาการ 

39 6,365,500.00 31 6,031,000.00 26 60,000.00 

ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

19 960,000.00 16 800,000.00 14 670,000.00 

ด้านสาธารณสุข 13 1,045,000.00 9 975,000.00 9 975,000.00 

ด้านการเมือง การบริหาร 20 3,454600.00 12 745,000.00 10 525,000.00 

รวม 243 56,913,600.00 184 76,383,000.00 164 40,645,500.00 
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ผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 10 กันยายน    
พ.ศ.2564  โดยม ีโครงการที ่บรรจุอย ู ่ในเทศบัญญัต ิงบประมาณ จำนวน 59 โครงการ งบประมาณ 
26,749,020.00 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  
๑. ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
  ผู ้บริหารเทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ เมื ่อวันที่ 10 กันยายน         
พ.ศ.๒๕๖5  โดยมีโครงการที ่บรรจุอยู ่ ในเทศบัญญัติงบประมาณ จำนวน 59 โครงการ งบประมาณ 
26,749,020.00 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบญัญัต ิ

พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 3 1,350,000.00 

พัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบ

เรียบร้อย 
14 19,467,600.00 

พัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเที่ยว 2 110,000.00 

พัฒนาด้านด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3 58,000.00 

พัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 8 3,949,232.00 

พัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน 
14 356,000.00 

พัฒนาด้านสาธารณสุข 4 322,000.00 

พัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 11 1,136,188.00 

รวม 59 26,749,020.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดทำงบประมาณ 
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2.  การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  เทศบาลตำบลศรีวิชัย มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ  
โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 27 โครงการ  จำนวนเงิน 2,292,068.68  บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณจำนวน 27 โครงการ จำนวนเงิน 2,292,068.68  บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

3 0 0 0 

พัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิต สังคมและการรักษาความ

สงบเรียบรอ้ย 

14 35,280.00 4 35,280.00 

พัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร 
และการท่องเที่ยว 

2 1,000.00 1 1,000.00 

พัฒนาด้านด้านการบรหิารจัดการ

และอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อม 

3 13,690.00 2 13,690.00 

พัฒนาด้านศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 

และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

14 96,090.00 4 96,090.00 

พัฒนาด้านการเมือง การบรหิาร 11 500.00 1 500.00 

รวม 59 146,560.00 12 146,560.00 
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3.  ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  ความสำเร็จในโครงการพัฒนาท้องถิ่นว่าสำเร็จอย่างไร  แสดงให้เห็นผลทั้งรูปธรรม นามธรรม 
ตัวเลข สถิติ ฯลฯ เพื่ออธิบายที่ดำเนินการได้จริงและไม่สามารถดำเนินการได้มีองค์ประกอบ ความสัมพันธข์อง 
Demand/Supply เมื่อเทศบาลตำบลศรีวิชัย จัดทำโครงการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การพัฒนารายได้ การสร้าง
รายได้ การใช้อ ุปสงค์ (Demand) อุปทาน (Supply) Over Supply มาเป็นประเด็นวิเคราะห์ เทียบเคียง 
เปรียบเทียบ จึงเป็นข้อสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นใน
ภาพรวมได้อย่างลงตัวในยุคปัจจุบัน 
  เป็นถึง Global การเป็น Global ในการพัฒนาท้องถิ่นก็คือโลกเป็น โลกาภิบาลเป็นสากล Global 
planning การวางแผนระดับสากล Globalization โลกาภิวัตน์ Localization ที่เกิดผลจริงในท้องถิ่นนำไปสู่ 
Global เป็น Trend อันเป็นแนวโน้ม  แนวทางที่จะเกิดข้ึน  สมัยนิยมของคนไทย คนในท้องถ่ินจะเกิดการพัฒนาหรือการ
โน้มเอียงที่จะทำ ปฏิบัติจนเป็นที่นิยม 
 
2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  เพื ่อให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ     
พ.ศ.๒๕๖5  (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕64 – มีนาคม ๒๕๖5) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินดังกล่าว  เทศบาลตำบลศรีวิชัย จึง
ได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ในระบบ    
e-plan  และได้นำข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้  ซึ่งในครั้งนี้ก็ยัง
ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธ์ิภาพและประสิทธ์ิผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบล คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เสนอให้มีการประชุม รวม 2 ครั้งต่อปี และให้เสนอรูปเล่มก่อนการ
ประชุมเพื่อจะได้มีความเข้าใจก่อนการประชุม 

2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น     คณะกรรมการฯ ควรมีการนำผลการวัด
คุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  

3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินควรเห็นความสำคัญ   ในการจัดประชุมประชาคมท้องถ่ิน  ส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นที่
เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  เพื่อนำมากำหนด
แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

4. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการทำโครงการ
โครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม  เพราะอาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณเทศบาลตำบล 
ศรีวิชัยจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้  และอาจทำให้ประชาชนไม่พึง
พอใจในการดำเนินงาน  เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของ
ประชาชน   

5. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และ
พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนากลุ ่มอาชีพ 
พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง  สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค แล ะสาธารณูปการที่มี
ประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 


